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 EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

A FUNDAÇÃO UNIRG, torna público que se acha aberta nesta instituição licitação na 

modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO por item, Processo nº 
2014.02.002358, que será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se subsidiariamente, no que 
couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações 
posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.  
 
1- DO OBJETO  
 

1 - A presente licitação tem por objeto a aquisição material de consumo e equipamentos 
para uso Laboratorial, Hospitalar e demais áreas da Saúde, conforme especificações 
constantes no Termo de Referência que constitui o Anexo I a este Edital. 
 
1.2 - Os materiais deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões e 
normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, 
INMETRO, etc. - atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do artigo 39, 
inciso VIII da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

 

1.3 - O orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários, constante 

nos autos do Processo Administrativo nº 2014.02.002358 da Fundação UNIRG, está à 

disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação. 
 

2 - DA PARTICIPAÇÃO 

 
2.1 - Poderá participar desta licitação qualquer empresa legalmente constituída, especializada 
no ramo, desde que satisfaça às exigências deste edital e esteja devidamente cadastrada no 

portal da Confederação Nacional dos Municípios. Site: www.cidadecompras.com.br. 
 

2.2 - Não poderá participar desta licitação a empresa que: 
 
a) estiver impedida ou temporariamente suspensa de participar em licitação ou contratar com 
a Administração Pública, salvo se comprovar a sua reabilitação; 
 

b) incidir no estipulado no Artigo 9º da Lei nº 8.666/93; 
 

c) incorrer em outros impedimentos previstos em lei. 

Horário e Local para abertura da Licitação  
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO n°006/2014 
PROCESSO n° 2014.02.002358 

DATA DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: 24 de novembro de 2014 ás 10h (horário de 
Brasilia) 
LOCAL: Aplicativo no web-site  www.cidadecompras.com.br 

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 184.284,27 (cento e oitenta e quatro mil duzentos e 
oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos). 
 
Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública, 

observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília - DF e, dessa forma, serão 
registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 
 

Observação: Não havendo expediente na Fundação UNIRG ou ocorrendo qualquer fato 
superveniente que impeça a realização do certame na data definida, a sessão será 
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário e local 
estabelecido neste Edital, desde que não haja comunicação em contrário. 

http://www.cidadecompras.com.br/
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2.3 - A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação da senha relativa ao licitante e 
subsequente encaminhamento de proposta de preço nas datas e horários previstos neste edital, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
 
2.4 - Por ocasião da participação neste certame, será assegurado às Microempresas –ME e 
Empresas de Pequeno Porte - EPP, como critério de desempate, o direito de preferência para 
ofertar o menor preço em relação aquele lançado pelo licitante não qualificado nessas 
categorias. 

 

2.5 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 
superiores ao menor preço. 

 

2.6 - Para efeito do disposto no Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006, ocorrendo o empate, 
proceder-se á da seguinte forma: 
 

 a) - A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, devendo tal 
proposta ser registrada, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 
 

 b) - Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma do inciso do I, caput, do Artigo 45, da Lei Complementar 123/2006, serão convocadas as 
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do §2º do Artigo 44 da Lei 
Complementar 123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
 

 c) - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 2º do art. 44 da Lei 
Complementar 123/2006, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que 
primeiro poderá usar do direito de preferência.   
 
 d) – O direito de preferência das microempresas e empresas de pequeno porte será 

instaurado após o encerramento da etapa de lance e antes da fase de homologação.    
 

 e) – Na hipótese da não contratação nos termos previsto no caput do artigo 44 da Lei 
Complementar 123/2006, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente 
vencedora do certame. 
  

f) – O disposto no artigo 44 da Lei Complementar 123/2006, somente se aplicará 
quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 
pequeno porte. 

 
2.6 – As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste 
certame, deverão apresentar toda documentação exigida para fins de regularidade fiscal, 
mesmo que esta apresente alguma restrição, na forma do artigo 43 da Lei Complementar nº 
123/2006. 
 

 a) – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado 
o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão 
negativa, cuja comprovação será exigida somente para efeito de assinatura de contrato ou 
instrumento que o substitua. 
  

 b) – A não regularização da documentação, no prazo previsto no § 2º do artigo 43 da Lei 
Complementar 123/2006, implicará em decadência do direito á contratação, sem prejuízos das 
sanções prevista no artigo 81 da Lei de Licitações e Contratos 8.666/93, de 21 de junho, sendo 
facultado á Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
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3 - DO CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO CIDADE COMPRAS 
 

3.1 - Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor 
de um cadastro prévio, adquirindo login e senhas pessoais (intransferíveis), obtidas junto a 

Confederação Nacional dos Municípios pelo web-site: www.cidadecompras.com.br  

 

3.2 - As empresas licitantes deverão credenciar representantes, mediante a apresentação de 
procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes 
para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no Sistema de 
Licitações de Pregão Eletrônico. Sendo sócio-proprietário ou dirigente da empresa proponente, 
deverá apresentar cópia do respectivo estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos 
poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
 

3.3 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à Fundação 
UNIRG e ao Portal da CNM – Confederação Nacional dos Municípios a responsabilidade por 
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. O 
credenciamento junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal do licitante e de 
seu representante legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

 
3.4 – O login e a senha poderão ser utilizados em qualquer pregão eletrônico, salvo quando 
canceladas por solicitação do credenciado, por iniciativa desta Fundação e do sítio 
www.cidadecompras.com.br, devidamente justificada, ou em virtude de sua inabilitação. 

 

4 - DO PROCEDIMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO 
 

4.1 - Do envio das propostas de preços pelo sistema eletrônico: 

 
4.1.1 - Os fornecedores credenciados interessados em participar do pregão eletrônico, deverão 
enviar suas propostas de preços, utilizando, para tanto, exclusivamente, o sistema eletrônico, 
sendo consideradas inválidas as propostas apresentadas por quaisquer outros meios. 
 

4.1.2 – As empresas que apresentarem propostas para participação no Pregão na forma 
Eletrônica, automaticamente estarão prestando declaração dando ciência que cumprem 
plenamente os requisitos de habilitação, em conformidade com o disposto no artigo 4º, VII, da 
Lei 10.520 de 17 de julho de 2002. 
 

4.1.3 - O representante credenciado observará as condições do Edital, disponível na lista de 
editais, observará as condições e exigências previstas e condicionantes do objeto do certame, 
manifestará, em campo próprio do sistema, o pleno conhecimento e atendimento às exigências 
de habilitação prevista neste edital e inserirá sua proposta inicial para o objeto deste certame, 
até a data e horário previsto no preâmbulo deste ato convocatório. 
 

4.1.4 - A empresa licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em 
seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e 
lances. 
 

4.1.5 - Caberá à empresa licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico 
durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 
desconexão. 

 

4.1.6 - Ao oferecer sua proposta no sistema eletrônico, o licitante deverá preencher o campo 
PREÇO UNITÁRIO, encontrado na tela, com o preço unitário proposto para cada um dos itens 

especificados no Termo de Referência deste edital, em moeda nacional, com apenas duas 
casas decimais após a vírgula, sendo consideradas apenas as duas primeiras casas decimais, 
caso a proposta seja apresentada com três ou mais. 

 

http://www.cidadecompras.com.br/
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4.1.7 - Nos preços cotados na proposta deverão estar incluídos todos os valores 
incidentes, tais como taxas, impostos, fretes, inclusive o ICMS, os quais deverão ser os 

praticados na data da abertura da proposta. 

 
4.1.7.1 - Para efeito da disputa na Sessão de Lances, os preços deverão ser cotados com o 
ICMS, taxas, impostos, fretes e outras despesas, de forma que o objeto do certame não tenha 
ônus para a Fundação UNIRG. 
 

4.1.8 - O proponente terá oportunidade de rever as condições de sua proposta, cancelando-a e 
enviando nova proposta, desde que não tenha encerrado o período de tempo previsto para o 
encaminhamento desta. Uma vez encerrado o tempo previsto, o sistema não permitirá a 
alteração ou encaminhamento de nova proposta. Após a abertura das propostas, não caberá 
desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

 
4.2 - Da abertura e do julgamento das propostas de preços: 

 

4.2.1 - Na data e horários previstos no preâmbulo deste edital serão abertas as propostas de 
preços, passando a pregoeira a avaliar a aceitabilidade das mesmas, verificando a sua 
conformidade com os requisitos estabelecidos neste instrumento convocatório. 
 

4.2.2 - A pregoeira efetuará o julgamento das propostas pelo critério tipo MENOR PREÇO. 
 

4.2.3 - O prazo de validade da proposta comercial não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias 
consecutivos, contados da data marcada para abertura das propostas. Em caso de omissão do 
licitante, considerar-se-á o prazo mínimo exigido. 
 

4.2.4 - Será desclassificada a proposta que estiver elaborada em desacordo com os 
termos deste edital, que se oponha o qualquer dispositivo legal vigente ou que contenha 

preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, preços simbólicos ou irrisórios, ou 
com valor zero e ainda, vantagens ou preços baseados nas ofertas dos demais licitantes. 

Também não serão consideradas as propostas que impuserem condições diferentes das 

dispostas nesta licitação, que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de 
dificultar o julgamento ou que não atenderem aos requisitos mínimos discriminados 

neste edital, bem como a condição do certame: MENOR PREÇO. Quanto às cotações sem 

prazo de entrega, o mesmo não deve ser superior a 15 (quinze) dias corridos. 

 
4.3 - Da sessão de disputa e da formulação de lances: 

 

4.3.1 - A partir do horário previsto neste edital, terá início à sessão pública do pregão 
eletrônico, com a divulgação das propostas de preço recebidas e em perfeita consonância com 
as especificações e condições de fornecimento detalhadas pelo edital. 

 

4.3.2 - Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente 
por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento 
e respectivo horário de registro e valor. 
 
4.3.3 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado e as 
regras de aceitação dos mesmos. 

 

4.3.4 - Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance anteriormente 
registrado no sistema. 
 

4.3.5 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar. 

 

4.3.6 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada 
a identificação do detentor do lance. 
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4.3.7 - A etapa de lances da sessão pública, prevista no edital, será encerrada mediante aviso 
de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico aos licitantes, após o que 
transcorrerá período de tempo de até quinze minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema 
eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrado o recebimento de lances. 

 
4.3.8 - Alternativamente ao disposto no item anterior, poderá ocorrer o encerramento da 
sessão pública, por decisão da pregoeira, mediante encaminhamento de aviso de fechamento 
iminente dos lances e subsequente transcurso do prazo, aleatoriamente determinado pelo 
sistema eletrônico, findo o qual será encerrado o recebimento de lances. 

 

4.3.9 - Encerrada a etapa competitiva a pregoeira poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, 
contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para 
que possa ser obtido um menor valor, bem como decidir sobre sua aceitação. 

 

4.3.10 - A pregoeira anunciará o licitante detentor da melhor proposta imediatamente após o 
encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e 
decisão da pregoeira sobre a aceitação do lance de menor valor. Caso não haja lances, o 
licitante vencedor será aquele que houver ofertado a melhor proposta inicial. 
 
4.3.11 - No caso de haver desconexão da pregoeira com o sistema eletrônico, no decorrer da 
etapa competitiva do pregão, o sistema poderá permanecer acessível aos licitantes para o 
recebimento dos lances, retomando a pregoeira, quando possível, sua atuação no certame, sem 
prejuízo dos atos realizados. 

 

4.3.12 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão 
será suspensa e terá reinicio somente após comunicação expressa aos participantes. 

 

4.3.13 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não 
haja comunicação da pregoeira de data diversa. 

 
4.3.14 - Caso a empresa detentora da melhor proposta venha a ser desclassificada ou 
inabilitada, a pregoeira examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes na 
ordem de classificação e assim sucessivamente até a apuração de uma que atenda ao edital, 
sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 
 

5– DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
5.1 - Até 02 (dois) dias antes da data fixada para abertura do certame, qualquer pessoa poderá 
impugnar o Ato Convocatório. 

 
5.2 – O pedido de Impugnação deverá ser realizado exclusivamente na forma eletrônica, 
conforme determina a Lei, através do site provedor do sistema.  
 

5.3 – Caberá a pregoeira, auxiliado pelo setor responsável, decidir sobre a impugnação no 
prazo de até vinte e quatro horas, conforme a Lei. 

 

5.4 – Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados a 
pregoeira, até três dias úteis anteriores á data fixada par abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet. 
 

6 - DOS RECURSOS 
 

6.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, após o que lhe será concedido o prazo de (03) três dias corridos para 
apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para 
apresentar contra-razões em igual prazo, que começará a correr a partir do término do prazo 
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
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6.2 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

 

6.3 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 
direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pela pregoeira ao vencedor. 
 

6.4 - O prazo para decisão de recurso é de 05 (cinco) dias úteis, após o qual a autoridade 
competente fará a adjudicação ao licitante vencedor. 
 

6.5 - A manifestação prévia do licitante para posterior interposição do recurso, durante a 
sessão pública, será realizada, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico. 
 

6.5.1. O encaminhamento das razões do recurso e de eventuais contra-razões pelos demais 
licitantes, serão realizados através do sistema eletrônico no site www.cidadecompras.com.br. 
 

6.6 - O recurso não terá efeito suspensivo. 
 
6.7 - Julgado o recurso, a decisão será publicada no www.cidadecompras.com.br, ou ainda, a 
requerimento de cópia da decisão diretamente a pregoeira. 

 

7 - DO ENVIO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA DE PREÇOS 
DETALHADA DO DETENTOR DA MELHOR OFERTA 

 

7.1 - Imediatamente após o encerramento da etapa de lances, da sessão pública virtual, o 
detentor da melhor oferta deverá encaminhar a documentação exigida para habilitação, bem 

como o DETALHAMENTO DE SUA PROPOSTA DE PREÇOS, atualizada em conformidade 

com o lance eventualmente ofertado, para a Comissão Permanente de Licitação da 
Fundação Unirg, localizada no Centro Administrativo da Fundação UNIRG, na Avenida Pará, 
quadra 20, lote 01, nº 2.432, Setor Engenheiro Waldir Lins II, CEP: 77.423-250, Gurupi-TO, de 
segunda-feira à sexta-feira, de 8h às 12h e de 14h às 18h. 
 

7.2 - O prazo para o encaminhamento do original e/ou cópia autenticada da documentação 

exigida para habilitação, bem como do detalhamento da proposta de preços, será de até 04 

(quatro) dias, contados da data da sessão pública virtual com tolerância de 01 (um) dia por 
motivos fortuitos, sob pena de inabilitação. 
 
7.2.1 – Para dar celeridade ao certame, os detentores das melhores propostas deverão, 
primeiramente, realizar o encaminhamento da proposta escrita e documentos de habilitação 

pelo fac-símile (63) 3612-7505 ou digitalizada para o e-mail cpl@unirg.edu.br, os quais devem 

ser encaminhados no prazo máximo de 3h (três horas), contadas a partir do 

encerramento da etapa de lances, sob pena de desclassificação. 
 

7.3 - O Detalhamento da Proposta de Preços deverá ser apresentado datilografado ou 
digitado, contendo a razão ou denominação social, o número do CNPJ, o endereço com 

CEP e os números de veículos de comunicação à distância (telefone, fax, e-mail) da 

empresa, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, borrões não ressalvados, 

acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada pelo representante legal da 
empresa (se Procurador acompanhado da respectiva Procuração), e conter expressamente 

as informações exigidas no respectivo anexo. 
 

7.4 - A habilitação do licitante será aferida por intermédio dos seguintes documentos: 

 
7.4.1 - Para comprovação da Habilitação Jurídica os interessados deverão apresentar os 
seguintes documentos: 

 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documento de eleição de seus administradores; 

http://www.cidadecompras.com.br/
http://www.cidadecompras.com.br/
mailto:cpl@unirg.edu.br
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c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 
de prova da diretoria em exercício; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento, 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

7.4.2 - Para a comprovação da Qualificação Econômico-Financeira, os licitantes deverão 
apresentar: 
 

a)- Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo cartório 

distribuidor da sede da empresa; 
 

b) - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício  
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios; 

 

c) - As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a 
exigência deste item mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do último Balanço 
Patrimonial levantado, conforme o caso. 

 

7.4.3 - Para a comprovação da Regularidade Fiscal e Trabalhista os licitantes deverão 
apresentar os seguintes documentos: 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente a seu ramo de atividade e compatível com 
o objeto deste certame; 
 

c) Certidão Conjunta Positiva, com efeito, de Negativa de Débitos relativos 
aos Tributos Federais e à Divida Ativa da União expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional e Secretaria da Receita Federal do Brasil; 
 

d) Certidão Negativa de Débitos, com Efeito Negativo, da Prefeitura 
Municipal onde esta instalada o estabelecimento da proponente.  
 

e) Certidão Negativa de Débito, com efeito de negativa quanto aos tributos 
estadual, relativamente à sede ou domicílio do proponente; 

 

f) Certificado de regularidade do FGTS-CRF, expedido pela Caixa 
Econômica Federal; 
 

g) Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e 
às de Terceiros, com efeito de negativa expedida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – 
INSS; 
 

h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 

1943 (Lei nº 12.440 de 07 de julho de 2011). 
 

7.4.3.1 A certidão negativa ou positiva, com efeito, de negativa quanto aos tributos distritais 
substitui os documentos dos itens 7.4.3 ―e‖. 
 

7.4.4 Para comprovação da qualificação técnica, os licitantes deverão apresentar: 

 
a) apresentação de, no mínimo, 01 (um) atestado de desempenho anterior, 

obrigatoriamente pertinente e compatível com objeto do PREGÃO, expedido por 
entidade pública ou privado, usuária do bem em questão. O atestado deverá conter os 
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dados do responsável por sua emissão, tais como: nome completo, função exercida, 
telefone, RG e CPF. (Anexo V) 
 

b)  Alvará da Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal. 
 

7.4.5 Outras comprovações: 

 

a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu 
representante legal, de que não possui em seu quadro de funcionários menor de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) 
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do Artigo 7º, 
inciso XXXIII, da Constituição Federal. (Modelo no Anexo III); 
 

b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da 
licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com 
a Administração (Modelo no Anexo VI).  

 

7.5 - Sob pena de inabilitação, os documentos exigidos para habilitação deverão ser 
apresentados em original, cópia autenticada ou cópia não autenticada acompanhada dos 
respectivos originais, para autenticação pela Pregoeira ou por publicação em órgão da 

imprensa oficial, não se aceitando documentos em forma de ‘FAX’ e nem a apresentação de 
protocolo em substituição a documento solicitado.  
 

7.5.1 - Não serão aceitos protocolos referentes a solicitações feitas às repartições competentes 
quanto aos documentos mencionados neste Edital, nem cópias ilegíveis, mesmo autenticadas, 
também não sendo aceito solicitação de substituição dos documentos exigidos. 
 

7.6 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão 
estar: 
 

a) em nome do licitante, com número do CNPJ e endereço respectivo; 
 

b) em nome da sede (matriz), se o licitante for a sede (matriz); 
 

c) em nome da filial, se o licitante for a filial, salvo aqueles documentos que, pela própria 
natureza, comprovadamente forem emitidos somente em nome da sede (matriz). 
 

7.7 - Os documentos exigidos para habilitação deverão ser datados dos últimos 60 (sessenta) 
dias da data prevista para a abertura dos envelopes, quando não tiver prazo estabelecido pelo 
órgão competente expedidor ou por outra norma legal. 
 

7.8 - A falta de quaisquer dos documentos ou o descumprimento das exigências previstas nos 
subitens anteriores implicará a INABILITAÇÃO do licitante.  
 

7.9 - Havendo superveniência de fato impeditivo, fica o licitante obrigado a declará-lo, sob as 
penalidades legais cabíveis. 
 

7.10 - A apresentação da proposta por parte do licitante significa o pleno conhecimento e sua 
integral concordância com as cláusulas deste edital. 

 
8- DO PRAZO, DO LOCAL DE ENTREGA E DA GARANTIA  

 

8.1- Os Materiais e equipamentos oriundos da licitação serão entregues à Fundação Unirg em 
observância a quantia constante no Anexo I, em atendimento às requisições escritas e 
expedidas pelo Departamento de Compras, e ser entregues no Almoxarifado Central da 
Fundação UNIRG no Centro Administrativo da Fundação UNIRG, localizado na Avenida Pará, 
quadra 20, lote 01, nº 2.432, térreo, Setor Engenheiro Waldir Lins II, CEP: 77.423-250, 
Gurupi/TO, de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 14h às 18h. 
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8.2- Os produtos deverão ser entregues dentro do prazo máximo de  até 15 (quinze) dias 
corridos, contados a partir da requisição expedida pelo Departamento de Compras. As 
requisições serão expedidas por quaisquer meios de comunicação que possibilitem a 
comprovação do respectivo recebimento por parte da Contratada, inclusive fax-símile e correio 
eletrônico. 

 

8.3 Todo material entregue deverá conter indicação de data de fabricação, validade e numero 
do lote. 
 

8.4 Os produtos deverão apresentar, na data da entrega, no mínimo 80% (oitenta por 

cento) do período total de validade. 
 

8.5 No caso de produtos com garantia prevalecerá a garantia do fabricante, independente das 
informações da proposta comercial. 
 
8.6 Observar as normas legais de segurança que está sujeita a atividade de distribuição dos 
produtos contratados. 
 

9- DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  
 

9.2 Os materiais deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas 
baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial -ANVISA, etc, 
atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do artigo 39, inciso VIII da Lei 
nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

 
9.5 O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente em até 05 (cinco) dias úteis, 
contados da data da entrega dos bens, no local e endereço indicados no subitem 8.1, 
acompanhado de Termo de Recebimento dos materiais, que deverá ser conferido e assinado por 
responsável da Fundação UNIRG; 
 

9.8 Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá: 
  
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 

substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
 
 a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 

indicação da Administração, no prazo máximo de 03 (tres) dias, contados da notificação por 
escrito, mantido o preço inicialmente contratado;  

 
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 

complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
  
b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com 

a indicação do Contratante, no prazo máximo de 03 (tres) dias, contados da notificação por 
escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 
 

9.9 O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o 
recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das 
especificações contratadas. 

 

10 – CONTRATO 
 

10.1 Após homologado o resultado deste Pregão, a Fundação UNIRG convocará a licitante 
vencedora, durante a validade da sua proposta, para assinatura do instrumento contratual no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data da convocação, e a recusa injustificada de 
assinar o contrato caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às 
penalidades previstas neste instrumento. 
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10.2 Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do contrato ou instrumento 
equivalente, decorrente desta licitação, será analisada, se apresentada antes do decurso do 
prazo previsto em 10.1 e devidamente fundamentada. 
 

10.3 Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da 
Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS) , Fazenda Nacional (Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativa a 
tributos federais e dívida ativa da União) e a Prova de inexistência de débitos inadimplidos 
perante a Justiça do Trabalho, estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante 
verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do 
processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo 
impossibilidade devidamente justificada. 
 

10.4 Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária 
será notificada para, no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade 
mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob 
pena de a contratação não se realizar.  
 

10.5 A contratação terá vigência iniciada a partir de 01/01/2015 ou em data posterior 
equivalentena a assinatura do instrumento contratual e término em 31/12/2015. 
 

10.6 A Contratada deverá durante a execução contratual manter as condições de habilitação 
apresentada na licitação.  
 

10.7 A Contratada não poderá ceder ou transferir o contrato, total ou parcialmente, a 
terceiros, sob pena de rescisão. 
 
10.8 Todos os contatos, reclamações e penalidades serão feitos ou aplicados diretamente à 
empresa que participar da Licitação. Em nenhum caso a Fundação UNIRG negociará com 
entidades representadas pelas licitantes. 

 
10.9 Independentes de transcrição consideram-se como parte integrante do Contrato este 
Editais seus anexos e a proposta de preço apresentada pelo licitante vencedor.  
 
11 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA FORMA DE PAGAMENTO 
 

11.1 A despesa decorrente da aquisição do objeto desta licitação correrá à conta dos recursos 
específicos consignados no Orçamento da Fundação UNIRG – Dotações Orçamentárias nº 

0004.0401.12.364.1241.2106 (Manutenção das atividades – da reitoria), 

0004.0401.12.364.1241.2102 (Manutenção do Curso de Medicina), 
0004.0401.12.364.1241.2104 (Manutenção do Curso de Odontologia), 

0004.0401.12.364.1241.2087 (Manutenção do Curso de Enfermagem), 

0004.0401.12.364.1241.2088 (Manutenção do Curso de Fisioterapia), 
0004.0401.12.364.1241.2090(Manutenção do Curso de Educação 

Física),0004.0401.12.364.1241.2085 (Manutenção do Curso de Farmácia), 

0004.0401.12.364.1241.2086 (Manutenção do Curso de Psicologia) e Elemento de Despesa 
nº 3.3.9.0.30-0500.00.0000 (Material de Consumo) e 4.4.9.0.52-0500.00.000 
(Equipamentos e Material Permanente). 
 

11.2 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a confirmação de entrega dos 
respectivos materiais no Almoxarifado Central da Fundação UNIRG acompanhado da Nota 
Fiscal que será conferida e atestada por responsável da Fundação UNIRG, depois de verificada 
a regularidade fiscal da empresa contratada. 

   

11.3 As notas fiscais deverão estar acompanhadas do respectivo Termo de Recebimento dos 
equipamentos, devidamente assinado por responsável da Fundação UNIRG. 
 
11.4 Nenhum pagamento será efetuado a licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, 
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que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a 
acréscimos de qualquer natureza. 

 

12 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
 

12.1 Em conformidade com o estabelecido nos Artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a licitante 
vencedora que descumprir as condições deste Edital, bem como as contratuais, ficará sujeita 
às seguintes penalidades: 
 

I- Pelo atraso injustificado multa de mora de até 10% (dez por cento) sobre o valor da 
obrigação, a juízo da Administração; 

II- Pela inexecução total ou parcial das condições deste EDITAL, a Administração poderá, 
garantida a prévia e ampla defesa, aplicar as seguintes sanções: 

a- Advertência; 
b- Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação, a juízo da 

Administração; 
c- Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de 

contratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) 
anos; 

d- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação, 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 
12.2 A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da 
fatura a que mesma fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso 
a contratada não tenha nenhum valor a receber da Fundação UNIRG, ser-lhe-á concedido o 
prazo de 10 (dez) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. 
Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, poderá a Administração proceder à 
cobrança judicial da multa. 
 

12.3 As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais 
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração. 
 

12.4 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação judicial, sendo exigível 
desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dado causa, após instauração de Processo 
Administrativo com ampla defesa. 
 

12.5 As multas e penalidades serão aplicadas sem prejuízo das sanções cíveis ou penais 
cabíveis. 

 

13- DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

13.1 Os prazos mencionados neste edital, bem como nas respectivas propostas, somente terão 
início e término em dia de expediente na Fundação UNIRG, e serão sempre considerados em 
dias corridos, salvo se outra forma for prevista. 

 

13.2 Para efeito de aplicação do previsto neste subitem, os prazos indicados para quaisquer 
atos do procedimento licitatório, inclusive o da validade das propostas, serão considerados 
prorrogados para o primeiro dia útil subseqüente, se recaírem em data em que não haja 
expediente na Fundação UNIRG. 

 
13.3 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for 
explicitamente disposto em contrário. 
 
13.4 Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não 
entregar os produtos adjudicados, a pregoeira examinará as ofertas subsequentes e a 
qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração 
de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 
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13.5 A Administração se reserva o direito de anular ou revogar, a qualquer tempo, a presente 
licitação, sem que disto decorra qualquer direito aos licitantes, observado o disposto no 
parágrafo único do art. 59, da Lei nº 8.666/93. 

 
13.6- A nulidade do processo licitatório induzirá a dos atos decorrentes. 
 

13.7 É facultado à pregoeira, ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, 
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
 

13.8 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão 
fazê-lo no prazo determinado pela pregoeira, sob pena de desclassificação/inabilitação. A 
pregoeira reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que julgar 
necessário. 
 

13.9 A pregoeira poderá subsidiar-se em pareceres emitidos por técnicos ou especialistas no 
assunto objeto desta licitação. 
 

13.10 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 

 

13.11 O resultado da licitação será divulgado no endereço eletrônico 
www.cidadecompras.com.br. 

 

13.12 Respeitados os prazos legais e os direitos dos licitantes, a pregoeira, a qualquer tempo, 
antes da abertura das propostas, poderá, motivadamente, proceder alterações concernentes à 
licitação ora regulada, por sua iniciativa, disponibilizando no sistema as informações 
necessárias e determinando, ainda, quando necessário, o adiamento do recebimento e/ou da 
abertura das propostas. 
 

13.13 Os casos omissos serão resolvidos pela pregoeira. 
 
13.14 A pregoeira e sua equipe de apoio encontram-se à disposição para esclarecimento de 
dúvidas ou informações complementares na sala da Comissão Permanente de Licitação, 
localizada no Centro Administrativo da Fundação UNIRG, localizado na Avenida Pará, quadra 
20, lote 01, nº 2.432, 1º piso, Setor Engenheiro Waldir Lins II, CEP: 77.423-250, Gurupi/TO, 
ou pelo telefone/fax (0xx63) 3612-7505, e ainda pelo e-mail cpl@unirg.edu.br. O pregoeiro 
não se responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, não forem recebidos por ele em 
virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto da Fundação UNIRG quanto do emissor. 
 

13.15 Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, elegem as partes 
como foro a Comarca de Gurupi/TO, com renúncia expressa a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 
 

13.16 São partes integrantes do presente Edital: 
 

 Anexo I: Termo de Referência; 

 Anexo II: Minuta do Contrato; 

 Anexo III: Modelo de Declaração de Cumprimento do Inciso XXXIII, do art. 7º C.F; 

 Anexo IV: Modelo de Proposta de Preço; 

 Anexo V: Modelo de Atestado de Capacidade Técnica 

 Anexo VI: Modelo de Declaração de Inexistência de Impedimento Legal para 
Licitar. 

Gurupi-TO, 27 de outubro de 2014. 

 
 

Cristyane de Oliveira Carvalho 
Pregoeira da Fundação UNIRG 

Portaria nº 828/2014 

http://www.sfa.rs.cnm.org.br/
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PREGÃO ELETRÔNICO nº 006/2014 
 

ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA 

1 – DEMANDANTE  
 

01. DEMANDANTE: 

Fundação UnirG 
Unidade: Reitoria 

Responsável Geral: Alexandre Ribeiro Dias 

Telefone: 3612-7619 
E-mail: reitoria@unirg.edu.br 

 

02. OBJETO 
 
2.1 O presente termo de referência tem por objeto a aquisição de Material de consumo para 
uso Laboratorial, Hospitalar e demais áreas da saúde, conforme quantitativo estimado e 
descrição constante no item 04 deste termo. 

 

03.JUSTIFICATIVA 
 
3.1 – A aquisição dos materiais abaixo relacionados, visando atender as necessidades dos 
Cursos da área de saúde do Centro Universitário UnirG, Ambulatório de Saúde Comunitária e 
Laboratórios de Saúde,  bem como ao atendimento da população. A descrição e o quantitativo 
foram levantados por cada unidade de planejamento. 
 

04. ESPECIFÍCAÇÕES TÉCNICAS 

 

ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO 

1 3 un 2,4-dinitrofenilhidrazina - PA 25 g 

2 5 un 2,6 Diclorofenol-Indofenol (sal sódico) indicador - frasco c/ 5g 

3 20 un 
Abaixador de língua de madeira não esteril e descartável (tipo palito 
de picolé) – embalagem com 100 unid 

4 1 un Acetaldeído ( aldeído acético ) PA - Frasco c/ 1000ml 

5 1 un Acido (3,5) Dinitrosalicílico 99% P.A - frasco c/ 25 g 

6 2 un Ácido Ascórbico PA 99% – frasco 100g 

7 1 um 
Ácido fosfomolíbdico, ou ácido dodecamolibdofosfórico ou PMA - PA 
100g 

8 1 un Ácido Fosfotungstico RPE PA - Frasco c/ 250 G 

9 4 un Ácido Metafosfórico – fraco c/ 250g 

10 2 un Ácido Sulfúrico Concentrado 95 a 99% PA - Frasco com 1000ml 

11 5 un Ácido tricloracético 20%  (20 ml) - Farmácia de manipulação 

12 3 un Ácido tricloracético 30%  (20 ml) - Farmácia de manipulação 

13 3 un Ácido tricloracético 40%  (20 ml) - Farmácia de manipulação 

14 3 un Ácido tricloracético 50%  (20 ml) - Farmácia de manipulação 

15 3 un Ácido tricloracético 80%  (20 ml) - Farmácia de manipulação 

16 1 un Ácido tricloracético PA - 100 g 
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17 2 un 
ÁGAR SABOURAUD DEXTROSE - para o cultivo, isolamento e 
identificação de fungos patogênicos e leveduras - FRASCO COM 
500g 

18 4 un 
Agulha de inoculação para repique  de platina com 0,5mm de 
diâmetro e 5 cm de comprimento  sem cabo 

19 200 cx 
Agulha de Insulina descartável - 13 x 4,5- validade mínima de 18 
meses - 100 unid contendo dados do produto, lote, validade. 

20 200 cx 
Agulha descartável 25 x 0,7 mm 22G- validade mínima de 18 meses 
- 100 unid contendo dados do produto, lote, validade. 

21 200 cx 
Agulha descartável 25 x 0,8 mm 21G- validade mínima de 18 meses 
- 100 unid contendo dados do produto, lote, validade. 

22 2 kit 
Albumina colorimetrica 100-200 T - Contendo : Reagente de cor -1 x 
500 mL 
Padrão -1 x 2 mL 

23 2 un Alça de platina sem cabo de 0,001 microlitros para microbiologia 

24 2 un Alça de platina sem cabo de 0,01 microlitros para microbiologia 

25 10 un Álcool cetoestearílico ( Cetilestearil sulfato de sódio ) 30/70 – 500 g 

26 2 un 
Álcool cetoestearilico etoxilado (20 moles OE). Tensoativo não iônico 
utilizado em farmácias de manipulação. Fornecido em saco com 1 
kg - Em flocos ou escamas. 

27 300 un Álcool etílico absoluto a 99% PA ACS - 1000 ml 

28 30 un Alcool Etílico Etanol 95% PA/ACS - em frasco de vidro de 1000 ml 

29 800 un 
Álcool etílico hidratado a 70° INPM - em frascos plásticos de 1000 
ml 

30 120 un Álcool etílico hidratado em Gel 65% - Frasco c/ 500 ml 

31 24 un Algodão Hidrófilo rolo 500 g 

32 2 un Algodão Hidrófobico pacote c/ 1000 g 

33 10 un 
Almotolia. Material: Polietileno transparente, bico reto. Com 
graduação em alto relevo. Capacidade para 250ml 

34 2 un 
Ambu Adulto (Reanimador manual) com balão de vinil, máscara em 
PVC transparente n. 3 e válvula – capacidade 1200ml 

35 8 kit 
Amilase colorimetrica 60-120 T - contendo Substrato 3 x 20mL e 
Solução de iodo concentrado 1 x 4mL 

36 3 un Anidrido acético P.A - 1000 ml (PF) 

37 6 kit Anticoagulante Universal EDTA em frascos 3 x 20 ml 

38 1 un ANTRONA P.A. 25g (C14H10O - P.M. 194,22) 

39 4 un Anuscópio Descartável Fechado, em poliestireno, 13 cm 

40 5 un 

Aparelho de destilação CLEVENGER graduado completo com 
ampola, Trap e balão de 250ml - Graduado com torneira de vidro; 
Cabeça para refluxo; Balão gargalo longo com juntas esmerilhadas 
24/40; Capacidade 250ml. 

41 3 un 
Aparelho medidor de Glicose (Glicosímetro) Sem codificação  e fitas 
compatíveis 

42 2 un 
Aparelho medidor de Pressão Arterial - Esfigmomanômetro aneróide 
0-300 mmHg completo adulto 

43 2 kit 
ASLOTEST  100 T - Contendo: Látex Sensibilizado - 1 x 2,5 ml / 
Controle negativo 1 x 1ml  / Controle positivo 1 x 1ml / Lâmina 
para teste reutilizável : 1 unidade e Bastões plásticos : 50 unidades 

44 2 kit 
ASO LÁTEX - Teste rápido para determinação de ASO em Látex,  
100 Testes - Kit contendo: Reativo ASO 1 x 2,5 ml, Controle 
Negativo 1 x 0,5 ml e Controle Positivo 1 x 0,5 ml 
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45 20 un 
Atadura de crepe ortopédica, medindo aproximadamente 15 cm de 
largura x 3 m de comprimento,cor natural,com 13 fios de algodão 
cru,bordas bem acabadas, uniformimente enroladas -c/12 unid 

46 100 un 
Avental descartável manga longa fabricado em TNT - cor branca com 
lastex nos punhos, gola, abertura traseira e fechamento com fita ou 
velcro. Medida padrão.  PACOTES COM 10 UNIDADES 

47 1   Azul de Croomassie G250 - Frasco c/ 25g 

48 1 un 
Balança Digital portátil para banheiro capacidade até 150 KG / 
graduação 100g - bateria de lithium 

49 6 un Balão de látex para festa qualquer cor 

50 20 un Balão de vidro de fundo chato com orla  – 500ml 

51 60 un Balão volumétrico de vidro com fundo chato de 100 ml 

52 20 un 

Barra magnética lisa recoberta em teflon 5mmx15mm Barra 
imantada revestida em (PTFE); • Formato poligonal (bastão) liso sem 
anel; • Muito utilizadas em laboratórios em geral, principalmente 
para uso em conjunto com frascos de fundo redondo; • 
Apresentação: Embalagem individual" 

53 10 un Base para sabonete sólido pct c/ 1000 g 

54 60 un Béquer de vidro graduado forma baixa 20 ml, 

55 60 un Béquer de vidro graduado forma baixa 600 ml, 

56 60 un Béquer de vidro graduado forma baixa de 50 ml,  

57 20 un 
Bolsa coletora de diurese em sistema fechado - bolsa para coleta de 
drenagem urinária – 2000ml OU Coletor de urina sistema fechado 

58 60 un 
Bolsa Térmica de Gel para compressas - uso quente ou frio - 
reutilizável - 500g 

59 20 un Cabo de Bistuti em aço n. 3 

60 20 un Cabo de Bistuti em aço n. 4 

61 10 un Cabo de Bistuti em aço n. 7 

62 20 un 
Cadinho de fusão de porcelana forma baixa medindo 30x25 
capacidade para 30 ml 

63 6 un 
Caixa Plástica transparente (tipo organizadora) com tampa e trava 
em material plástico transparente. Atóxico. Medindo 39,5 x 57,5 x 
31,8 cm e Capacidde para 5 litros. 

64 50 un 
Caixa Porta-Laminas (Laminário) para 50 lâminas em material 
plástico e tampa. Qualquer cor 

65 3 kit 
Cálcio - Sistema colorimétrico p/ determinação de cálcio no soro e 
na urina. Conteúdo: 1 x 100 ml reagente de cor (conc.), 1 x    3 ml 
sol. Padrão 10 mg/dL - 280 T - 200 ml 

66 2 un Cálice de vidro graduado – 250 ml 

67 5 un 
Câmara de Neubauer espelhada melhorada para contagem de 
células em vidro 

68 6 un Caneta monopolar para Bisturi autoclavável 

69 10 un 
Capote Cirurgico em tecido de Brim leve,  100% algodão de manga 
longa com punho em malha e tira para amarrar nas costas e 
cintura- cor azul  - tamanho G 

70 10 un 
Capote Cirurgico em tecido de Brim leve,  100% algodão de manga 
longa com punho em malha e tira para amarrar nas costas e 
cintura- cor verde - tamanho M 

71 1 un Carbopol 940 – 1000 g 

72 10 un Carvão ativo granulado – frasco c/ 250g 

73 60 un Cateter intravenoso periférico teflon n.º 16G 
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74 60 un Cateter intravenoso periférico teflon n.º 18G 

75 2 un Cera de Abelha para uso em citopatologia  - 500 g 

76 2 un 

CÉREBRO 9 PARTES, com corte mediano - modelo de cérebro 
humano detalhado, com corte mediano. Ambas as metades podem 
ser separadas em : Lobo frontal com pariental, lobos temporal com 
occipital, metade do tronco cerebral, metade do cerebelo, disponível 
em base. 

77 2 kit 
CHAGAS AI 96 Testes -  Kit para a determinação Qualitativa e Semi-
Qualitativa de anticorpos Anti-Trypanosoma cruzi no soro humano 
por Hemaglutinação Indireta (HAI). 

78 5 un Cloreto de Bário (2H2O) PA ACS – Frasco c/ 100g 

79 1 un Cloreto de benzalcônio PA- 100 g 

80 2 un 
Cloreto de Cetil Trimetil Amônio (Quaternário de Amônio 50%) Nome 
Químico : Sal de Alquil Amônio Quaternário INCI : CETRIMONIUM 
CHLORIDE Frasco com 1000ml" 

81 10 un Cloreto de Sódio PA- 500 g 

82 1 kit 
Cloretos Colorimétricos 100-260 Testes - kit contendo: Reagente de 
Cor 1 x 100 ml e 1 Padrão 1 x 3 ml 

83 2 un 
Cocoamidopropil Betaína - tensoativo Aniônico. Outros nomes: 
Anfótero Betaínico e Côco Betaínico - Apresentação: Frasco de 1000 
ml 

84 10 kit 
Colesterol enzimático-colorimétrico  200 T - contendo 1 padrão de 
5ml e um reagente de cor de 200 ml 

85 60 un 

Coletor de material pérfuro-cortantes fabricado conforme NBR 
13853 - Caixa de papelão com fundo rígido e saco plástico, alça 
dupla para transporte e contra-trava de segurança – capacidade 
para 13 litros 

86 40 un 

Coletor de material pérfuro-cortantes fabricado conforme NBR 
13853 - Caixa de papelão com fundo rígido e saco plástico, alça 
dupla para transporte e contra-trava de segurança – capacidade 
para 7 litros 

87 10 kit 
Coloração de Gram 4 x 500 ml - Kit contendo Fucsina Fenicada de 
Gram, Álcool -Ácido, Lugol e Violeta de Gram 

88 1 un 
Coluna Suporte de braço para coleta de sangue e aplicação de 
injeção com haste de inox, pintura epóxi, base em tripé e regulagem 
de altura 

89 120 pcte 
Compressa 7,5 x 7,5 cm estéril 09 fios, tela de algodão, 08 camada e 
05 dobras, trama uniformes s/ impurezas acondicionado em pacote, 
c/ 500 unid. contendo validade, dados do produto e lote. 

90 50 pcte 
Compressa 7,5 x 7,5 cm estéril 13 fios, tela de algodão, 08 dobras, 
lateral trama uniformes s/ impurezas acondicionado em pacote 
estéril, c/ 10 unidades. 

91 40 un. 
Conta-gotas de látex (tetinha ou perinha) para uso em pipeta de 
pasteur - para volume de 2 ml (52mm) 

92 2 un 
Copo de sedimentação fabricado em acrílico transparente com base 
em poliestileno - Capacidade para 200 ml - Pacote com 10 uniddes 

93 2 un 
CORAÇÃO, 2 vezes o tamanho natural, 4 partes - mostra 
ventrículos, átriuns, válvulas, veias e aorta. Com base removível. 

94 2 un 
Corante azul de algodão (lactofenol) para identificação de fungos – 
frasco com 100 ml 

95 1 un Corante base óleo – amarelo frasco c/ 100ml 

96 2 un Corante base óleo – azul frasco c/ 100ml 
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97 1 un Corante base óleo – roxo frasco c/ 100ml 

98 10 un 
Corante Concentrado para uso alimentar – cores diversas – frasco 
com 10ml 

99 2 un Corante EA 36 para papanicolau - frasco com 1000 ml 

100 10 un Corante Hematoxilina - frasco com 1000 ml 

101 2 un Corante Leishman (Solução) - frasco com 500 ml 

102 1 un Corante Orange G (OG - 6) para papanicolau - frasco com 1000 ml 

103 1 un 
Corante panótico rápido – kit de corantes para hematologia 
contendo fases 1, 2 e 3 – frascos com 500ml 

104 3 kit 

Creatinina Colorimétrica 100 T - kit contendo: Reagente 1 padrão (1 
x 10 mL) 
Reagente 2 (1 x 50 mL) 
Reagente 3 (1 x 200 mL) 
Reagente 4 (1 x 10 mL)  

105 2 kit 
Determinação de URÉIA pelo método enzimático-colorimétrico Kit 
para 500 Testes 

106 1 un Diafragma anticoncepcional 7 cm fabricado em silicone  

107 2 un 
Dietanolamina Ácido graxo de coco (DEA) 90% de amida em frasco 
com 1000ml 

108 2 un 
Disco Flex Multiuso Inflável, com Lado Liso e Lado Rugoso, Versátil 
e Resistente- para uso em fisioterapia - Tamanho 33cm 

109 4 un 
Discos de Antibióticos diversos para Antibiograma - frascos c/ 25 
discos - Novobiocina 5mcg 

110 4 un EOSINA B - Corante para Histologia - Frasco de vidro com 25g 

111 4 un EOSINA Y - Corante para Histologia - Frasco de vidro com 25g 

112 40 un 
Equipo Multivia Polifix 2 vias com forma em Y. Com dois ramos 
incolores de PVC flexível, cada um deles com um conecto e tampa 
na parte superior. 

113 200 un 
Equipo para transfusão de sangue Macrogotas (com câmara dupla 
flexível) 

114 200 un 
Escova para anti-sepsia com PVPI degermante com 1%  de Iodo 
ativo, embalado indivicualmente 

115 40 un 
Esparadrapo impermeável 10 cm x 4,5 m  ( Tecido 100% algodão 
com tratamento a base de Óxido de Zinco, borracha natural e 
resíduos) 

116 40 un 
Espátula de aço inox, tipo canaleta, reta, 32 mm de largura por 200 
mm de comprimento 

117 20 un 

ESPÁTULA DE AYRES de madeira, pontas arredondadas 
descartáveis, utilizada para coleta de exames ginecológicos, medindo 
18cm de comprimento,  
Dispensado de Registro no MS. 
Apresentação: Pacote com 100 unidades. 

118 10 un 
Espátula de polipropileno, 30 mm de largura por 2o cm de 
comprimento. 

119 1 un 

ESQUELETO DE LUXO, sobre apoio de 5 pés de rodinha Esqueleto 
flexível. A coluna vertebral flexível. Demonstra as posturas corretas 
e incorretas e as posições patológicas do corpo. Todos os 
movimentos da cabeça á altura da junta do pescoço podem ser 
demonstrados. Os nervos espinhais e artérias vertebrais 
representados e uma hérnia discal dorsolateral entre a 3a e a 4a 
vértebra lombar. 

120 5 un Essência de Baunilha frasco c/ 30ml 
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121 5 un Essência de berganota frasco c/ 50ml 

122 2 un Essência de erva doce frasco c/ 100ml 

123 2 un Essência de Talco (100ml) 

124 5 un Essência mamãe bebe frasco c/ 100ml 

125 5 un Essência Sete Ervas frasco c/ 100ml 

126 5 un Essências de aniz frasco c/ 30ml 

127 5 un Estetoscópio (adulto) auscultador de tubo duplo 

128 2 un Extrato Glicólico de Calêndula frasco c/ 500ml 

129 2 un Extrato Glicólico de Camomila frasco c/ 500ml 

130 2 un Extrato Glicólico de Erva doce frasco c/ 500ml 

131 2 un Extrato glicólico de própolis – frasco c/ 1000ml 

132 2 un Extrato Glicólico de Própolis frasco c/ 500ml 

133 5 un 
Extrator de Soxhlet completo com balão (extrator, condensador de 
20cm e balão de 250 mL) em vidro Boro 3.3corneta com diametro 
iterno de 4cm e juntas superior: 45/50 e inferior: 24/40 

134 20 un Filme PVC esticável transparente 280mm x 30mt 

135 20 un 
Fio de sutura agulhado nylon monofilamento preto usp 4.0 agulha 
3/8 , 45 cm  c/ 12 unid.(embalados separadamente) 

136 20 un 
Fio de sutura agulhado preto nylon monofilamento nº 5.0 com 
agulha 1/2. Cx. c/ 24 unid 

137 60 Rolo 
Fita adesiva indicadora para autoclave – rolo c/ 19 mm x 30 m 
contendo validade, dados do produto e lote. 

138 2 un 
Fita métrica para avaliação de medidas corporais. Composição: 95% 
de poliester e 5% de fibra de vidro. Tamanho 15 cm 

139 32 un Fita Micropore – fita cirúrgica porosa – rolo de 5 cm x 10 m 

140 36 CX 
FITA PARA MEDIDOR DE GLICEMIA CX C/50UN (aparelho G-
TECH) 

141 2 un Fitas para glicosímetro compatível com modelo TRACKEASE. 

142 7 un 
Fixador citológico.  Para materiais biológicos em lâminas. Frasco de 
100ml com válvula atomatizadora - sistema spray. 

143 1 un Formaldeído em solução de 10% - frasco c/ 1000 ml 

144 1100 un 
Frasco coletor para fezes - em Polietileno - tampa de rosca - 
capacidade para 80 ml - descartáveis e embalados individualmente  

145 500 un Frasco plástico para biópsia com tampa. Capacidade para 15ml. 

146 10 un 
Garrote Adulto em tecido elástico  com auto-trava e regulagem de 
tensão  

147 10 un 
Garrote em tecido elástico infantil com auto-trava e regulagem de 
tensão  

148 20 un 
Garrote Fino em Tubo de Látex Natural-Diâmetro externo 5,00 mm, 
Diâmetro interno 8,00mm e Espessura 1,25 mm. 1 metro 

149 2 un Gel condutor para ultrassom Incolor ( 01 litro)  (P H 6,50 - 7,0) 

150 10 Kit 
Glicose enzimático-colorimétrico  500 T - contendo 1 padrão de 5ml 
e um reagente de cor de 500 ml 

151 2 un Graxa de Silicone para vedação - Frasco c/ 50g 

152 6 kit 

HDL colesterol Direto 80 T método enzimático / colorimétrico - kit 
contendo: Reagente 1 (3 x 20mL) 
Reagente 2 (3 x 6,7mL) 
Calibrador 1 x 1mL 
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153 2 un Hexano P.A - 1000 ml 

154 2 un Hidróxido de Potássio PA  - Frasco com 250 g 

155 2 un Hidróxido de sódio P.A - 500 g 

156 2 un 
Hidroxietilcelulose ( NATROSOL), pó branco, Agente de suspensão, 
agente de revestimento, agente que aumenta viscosidade, agente 
espessante -  Apresentado em embalagem de 1000g 

157 10 un Hipoclorito de sódio ( 4% a 6%) - 1000 ml 

158 2 un 
Iodeto de Sódio P.A  - Fórmula Molecular: NaI 
Peso Molecular: 149,89 - Frasco com 100g 

159 2 un 

JUNTA FUNCIONAL DO COTOVELO com demonstração 
tridimensional da anatomia. Juntas inteiramente flexíveis e em 
tamanho natural para demonstrar abdução, anteversão, 
retroversão, rotação interna e externa e muito mais. Consiste de 
parte do úmero, ulna e rádio completos, bem como ligamentos da 
junta. Em base. 

160 2 un 

JUNTA FUNCIONAL DO JOELHO com demonstração tridimensional 
da anatomia, Juntas flexíveis e em tamanho natural para 
demonstrar abdução, anteversão, retroversão, rotação. Com parte 
do fêmur, tíbia e parte da fíbula, também incluídos o menisco, a 
patela com tendão quadríceps e ligamentos das juntas. Em base 

161 10 un 
Lamina de bisturi n º 11 (esterilizadas individualmente)contendo 
validade e lote do produto. - cx. c/ 100 unid 

162 10 un 
Lamina de bisturi n º 15 (esterilizadas individualmente)contendo 
validade e lote do produto. - cx. c/ 100 unid 

163 40 un 
Lamina de bisturi n º 24 (esterilizadas individualmente)contendo 
validade e lote do produto. - cx. c/ 100 unid 

164 20 un 
Lâmina escavada de vidro com 3 escavações  com 2mm de 
espessura e 26x76 mm de tamanho 

165 10 un 
Lâmina Fosca de vidro para microscopia - Borda fosca, medindo 
26x76mm. Apresentação: Caixa com 50 unidades 

166 80 un Lâmpadas para microscópio biológico de 6v 20w – 2 pinos 600 hs 

167 10 un 
Lamparina de Vidro à alcool com tampa e pavio de algodão com 
capacidade para 60 ml 

168 2 un Lanette N - 1000g (Cera Lanette) 

169 20 un 
Lápis Dermográfico ou dermatográfico em cera atóxica - para 
demarcação em vidraria - cor azul  

170 2 kit Laringoscópio infantil completo 

171 5 un Lauril éter sulfato sódio em líquido – frasco c/ 1000 ml 

172 15 rolo Lençol de papel Grande – 0,70 m x 50 m 

173 1 un LUGOL forte - solução - Frasco c/ 1000ml 

174 15 un Lupa Bifocal com luz 3x e 6x 

175 400 un Luva cirúrgica estéril  - látex  n.º 6,5 - PAR 

176 400 un Luva cirúrgica estéril  - látex n.º 7,0  - PAR 

177 500 un Luva cirúrgica estéril - látex  n.º 7,5  -  PAR 

178 500 un Luva cirúrgica estéril - látex  n.º 8,0  -  PAR 

179 20 un Luva de procedimento  EG – cx c/ 100 unid. 

180 20 un Luva de procedimento  EP – cx c/ 100 unid 

181 250 un Luva de procedimento  G - cx c/  100 unid 

182 240 un Luva de procedimento M - cx c/ 100 unid 
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183 240 un Luva de procedimento P -  cx c/ 100 unid 

184 24 un Luvas descartáveis para uso em Inseminação Artificial 85 cm 

185 1 un Magnésio Metálico em fita - 25 g 

186 1 un Manequim simulador avançado de traumas e feridas. 

187 1 un Manequim Torso para intubação  adulto 

188 150 un 
Máscara retangular sanfonada,c/clips elástico,tripla camada,anti-
alérgica, cor branca -descartável – cx c/ 50 unid 

189 1 un Medidor de Estatura - Estadiômetro Personal Portátil 205 cm 

190 2 un Metabissulfito de Potássio PA - Frasco c/ 250g 

191 2 un 
Microlancetas esterilizadas fabricada em aço inoxidavel com protetor 
de ponta - Cx. c/ 200 unid. 

192 1 un 
Modelo de pênis para demonstração de uso de preservativo - 
Conjunto com 20 modelos. 

193 1 un 
Modelo para Treinamento avançada de maneko das VIAS AÉREAS 
INFANTIS - Com edema de língua e espasmo de laringe. 

194 1 un 

Modelo Segmentado de PULMÃO em molde original de um pulmão 
humano natural, representando o sistema brônquico, bronquíolos e 
alvéolos. Abrange 18 segmentos numerados e flexivelmente 
montados. Fornecido com suporte. 

195 2 un Molibdato de Amônio P - frasco c/ 100g 

196 2 un 
Monoestearato de Glicerila - Emulsionante e estabilizante - 
Embalagem de 1000g 

197 2 un 
Monolaurato de Sorbitan Etoxilado 20 OE (TWEEN 20) em frasco de 
1000 ml 

198 4 un Navalha descartável para Micrótomo, 50 unidades 

199 1 un Nipagin ou metilparabeno – frasco c/ 250g 

200 1 un Nipazol ou propilparabeno - frasco c/ 250g 

201 2 un Nitrato de Estrôncio PA - frasco c/ 100g 

202 1 un Nitroprussiato de Sódio PA  - Frasco c/ 100g 

203 2 un Óleo de Amêndoas doces frasco c/ 100ml 

204 4 un 
ÓLEO DE IMERSÃO,Aplicação: uso laboratorial, Forma De 
Apresentação: frasco de 100ml, Observação Administrativa: 
padronização CEMA 

205 1 un Óleo de Macadâmia frasco c/ 250ml 

206 2 un Óleo de rosa mosqueta frasco c/ 100ml 

207 5 un Óleo essencial de lavanda frasco c/ 10ml 

208 5 un Óleo essencial de vanila ou baunilha frasco c/ 10ml 

209 5 un Óleo essencial de Ylang Ylang  frasco c/ 10ml 

210 2 un Óleo mineral branco frasco c/ 1000ml 

211 1 un 

OLHO, 3 vezes o tamanho natural, 7 partes Esta versão tem 3 vezes 
o tamanho natural e pode ser dividida em : • Ambas as metades da 
esclera com córnea e ligamentos musculares • Ambas as metades da 
coróide com íris e retina • Lentes • Humor vítreo Com um nervo 
ótico em sua posição na órbita óssea (parede inferior e lateral). 

212 1 un Orcina - Orcinol PA - Frasco c/ 25g 

213 4 un OSSOS ATLAS E ÁXIS, reunidos, sem base 

214 20 cx 
Papel filtro qualitativo 9.0 cm  de diâmetro embalados em pacotes 
com 100 unid 

215 30 RL Papel semi kraft marrom, liso 
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216 5 un 
Papel termosensível para aparelho de Ecocardiograma - ROLO - 
medindo 58x30 MTS,  

217 60 un Parafina histologia (sólida) - 500 g 

218 2 kit 

PCR LÁTEX - 60 - 120 Testes - Reagentes para a determinação 
qualitativa e semi-quantitativa da Proteína C Reativa (PCR) no soro.  
Kit contendo: Látes - PCR - 1 x 3ml / Controle Positivo 1 x 1ml e 
Controle Negativo 1 x 1ml 

219 2 un Pectina Cítrica puríssima P.A - frasco com 250g 

220 1 un 

PELVE com ligamentos, nervos e músculos do assoalho pélvico - 
Modelo de tamanho natural da estrutura óssea de uma pelve 
feminina, representando os ligamentos e os nervos principais; o 
assoalho pélvico é removível e está dividido em 2 partes. 

221 5 un Pêra de sucção para Eletrocardiógrafo pequena LPW 

222 4 un 
Peróxido de Hidrogênio (água oxigenada) VOLUME 10 - Frasco c/ 
1000ml 

223 1 un Persulfato de Amônio - (NH4)2s2o8 - Frasco c/ 500 g 

224 20 un 
Pinça Anatômica reta para dissecção com serrilha 15 cm em aço 
inoxidável 

225 20 un 
Pinça Anatômica reta para dissecção DENTE DE RATO 15 cm em 
aço inoxidável 

226 10 un 
Pinça Clínica para algodão, Ponta curva, em aço inox, medindo 15 
cm 

227 6 un Pinça Micro Adson, serrilhada, em aço inox, medindo 9 cm 

228 40 un 
Pipeta graduada sorológica, de vidro 1mL, divisão de 1/1000 
esgotamento total 

229 40 un Pipeta graduada, de vidro 10mL, esgotamento total, divisão 1/10 

230 40 un Pipeta graduada, de vidro 2mL, esgotamento total, divisão 1/10 

231 40 un Pipeta graduada, de vidro 5mL, graduada 1/10 

232 15 un 
Pipeta Pasteur  de polietileno não estéril de baixa densidade com 
capacidade para 3 ml graduada em alto relevo – pacote c/ 500  
unidades 

233 40 un Pipeta volumétrica 10 ml 

234 30 un 
Pipetador (perinha ou tetinha) de látex para pipeta de pasteur tipo 
conta gotas para 2 ml - pct c/ 12 peças 

235 40 un 
Pipetador de segurança 3 vias confeccionado em PVC e esfera de 
polipropileno (Pêra de borracha) 

236 50 un 
Pisseta de plástico bico curvo graduada com capacidade para 500 
mL 

237 4 un 
Placa de Kline moldada em vidro com 12 escavações (poços) 
medindo 60 x 80 mm Diâmetro da célula (poço) de 15,2mm.  
Espessura de 5mm 

238 10 un Plasma de coelho liofilizado – frasco com 3 ml 

239 20 cx Porta-agulha Mayo Hegar para sutura com 20 cm em aço inoxidável 

240 10 kit 
Proteínas totais  100-200 T  kit contendo: 1 - Reagente de Biureto 
(concentrado) 100mL 2 - Hidróxido de Sódio 6M 20mL 3 - Solução 
padrão 4g/dL 3mL  

241 2 un PVP K30 (polivinilpirrolidona) - polímero - Embalagem com 500g 

242 2 un 
Régua Antropométrica em madeira, cursor removível em madeira, 
escala em centímetros, e marcação em mm. – tamanho 1 metro. 
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243 2 kit 
REUMATEST 100 T - Contendo: Látex Sensibilizado - 1 x 2,5 ml / 
Controle negativo 1 x 1ml  / Controle positivo 1 x 1ml / Lâmina 
para teste reutilizável : 1 unidade e Bastões plásticos : 50 unidades 

244 20 un 
Saco (embalagem) para autoclave capacidade para 20 litros de 
40x60cm– pacote c/ 10 unidades 

245 2 un 
Saco (embalagem) para autoclave capacidade para 60 litros de 
60x80cm– pacote c/ 20 unidades 

246 4 un Sangue de carneiro estéril desfibrinado – 50 ml 

247 100 un Scalp G para acesso venoso periférico  n. 21  

248 1 un SDS (SULFATO DODECIL DE SÓDIO), Frasco 500g  

249 1 un 
SECÇÃO DO RIM, 3 vezes o tamanho natural - Seção longitudinal 
do rim direito apresentando todas as estruturas relevantes.  

250 250 cx Seringa desc 20 ml c/agulha 25 x 7 

251 200 cx Seringa desc 10 ml c/agulha 25 x 7 

252 200 cx Seringa desc 3 ml c/agulha 25 x 7  

253 200 cx Seringa desc 5 ml c/agulha 25 x 7  

254 250 cx Seringa desc. 1 ml (insulina) c/ agulha 13 x 4,5 - 

255 1 un Silicagel 60 G (para Cromatografia em Camada Fina) Frasco c/ 500g 

256 2 un Silicagel Azul (c/ Indicador de Umidade 2-4 mm) Frasco com 500g 

257 2 un Silicagel Azul (c/ Indicador de Umidade 4-8 mm) Frasco com 500g 

258 2 un 
Silicone DC 193  (Silicone hidrossolúvel) emulsificante - Embalagem 
com 1000 g 

259 2 un 
Silicone DC 245 (Ciclometicone) silicone volátil - embalagem com 
1000 ml 

260 2 un Silicone DC 9040 (Elastômero de silicone) Embalagem de 1000g 

261 250 un  Solução fixadora (pronta para uso) 475ml 

262 250 un  Solução reveladora (pronta para uso) 475ml 

263 3 un Sorbitol 70% U.S.P – frasco 1000 ml 

264 180 un 
Soro fisiológico - solução isotônica de cloreto de sódio a 0,9%. 
Frasco COM TAMPA de 500ml, com validade e lote 

265 100 un 
Soro fisiológico - solução isotônica de cloreto de sódio a 0,9%. 
Frasco de 125ml, com validade e lote 

266 2 kit 
Sorologia para SÍFILIS (látex)- VDRL  250 Testes - Kit para 
determinação de anticorpos da Sífilis no soro - 1x5ml  

267 2 un Sulfato de Zinco - Frasco c/ 500 g 

268 40 un 
Swab com haste de madeira e ponta de algodão para coleta de 
secreções em geral embalados individualmente em pacotes c/ 100 
unid 

269 1 un 
Tampão Tris PH 9,5  Para eletroforese de Proteínas, Lipídeos e 
Hemoglobina Alcalina - 1000mL. 

270 1 un 
TEMED - N,N,N',N'-Tetrametiletilenodiamina (TEMED líquido) - para 
eletroforese - Formúla química: (CH3)2NCH2CH2N(CH3)2 -  frasco 
de vidro c/ 100 ml 

271 20 un Tentacânula em aço inox 15 cm 

272 12 un 
Termômetro clínico, tipo oval, escala graduada em Celsius de 35 a 
42º 

273 10 un 
Tesoura cirúrgica curva. Ponta fina/romba. Fabricada em aço inox. 
Tamanho 15cm. 
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274 10 un 
Tesoura cirúrgica curva. Ponta fina/romba. Fabricada em aço inox. 
Tamanho 17cm. 

275 10 un 
Tesoura Cirúrgica para retirada de pontos tipo Spencer. Fabricada 
em aço inox. Tamanho 12cm. 

276 2 un 
Tesoura cirúrgica reta para uso geral com 14,5 cm de comprimento , 
confeccionada em aço inoxidável. 

277 20 un Tesoura IRIS curva  9 cm 

278 20 un Tesoura IRIS curva 11 cm 

279 20 un Tesoura IRIS reta 11 cm 

280 20 un Tesoura SPENCER curva 11 cm 

281 20 un Tesoura SPENCER curva 9 cm 

282 20 un Tesoura SPENCER reta 11 cm 

283 20 un Tesoura SPENCER reta 9 cm 

284 5 un Tesoura STEVENS curva 11 cm 

285 5 un Tesoura STEVENS curva 9 cm 

286 20 un Tesoura STEVENS reta 11 cm  

287 20 un Tesoura STEVENS reta 9 cm 

288 4 kit Teste Metabólico para detecção de Cocaína  - kit com 25 T (Tiras) 

289 4 kit 
Teste Metabólico para detecção de Maconha (THC) - kit com 35 T 
(Tiras) 

290 3 un Tiocianato de Amônio —PA – frasco 100 g 

291 5 un Tira para glicemia – ACCU-CHEK Advance (Roche),  - 50 unid 

292 3 un Tolueno—PA - frasco 1000 ml 

293 100 Pcte 
Touca descartável com elástico 100% polipropileno, tamanho único, 
sanfonada. –c/ 100 unid validade e lote. 

294 2 kit 

TOXO HAI 96 Testes - Toxo Hematest - teste de aglutinação passiva 
para determinação de anticorpos contra T. Gondii.     KIT contendo: 
Hemácias Toxo 1 x 2,5 ml 
Diluente de Amostra 1 x 20,0 ml 
Controle Positivo 1 x 0,5 ml  
Controle Negativo 1 x 0,5 ml  
2-Mercaptoetanol 1 x 0,5 ml 
Placa microtitulação em V 1 un 

295 6 kit 

Triglicerides color 200 T - kit contendo: Reagente 1 - Padrão de 
Triglicérides (1 x 3 mL) 
Reagente 2 (2 x 45 mL) 
 Reagente 3 (2 x 5 mL)  

296 6 un 
Tubo capilar para Microhematócrito sem heparina - caixa com 500 
peças 

297 100 un 
Tubo de ensaio em vidro Borosilicato, autoclavável. Com tampa 
rosqueável. Capacidade: 12 ml. Medidas: 16X10mm  

298 1 un 
Tubo de Falcon cônico de 15 ml para centrifugação em polipropileno 
autoclavável e com tampa rosqueável estéril - pacote com 25 
unidades 

299 2 un 
Tubo em silicone de R-204 - Diâmetro interno 6,00mm, diâmetro 
externo 12,00mm  - 15 metros 

300 2 kit 
URATO 160 - kit para dosagem de ÁCIDO ÚRICO no sangue. 80 - 
160 T  - 8x20 ml 

301 50 un Vaselina líquida - frasco c/ 1000 ml 

302 10 un Vidro de relógio 100 mm de diâmetro 

303 10 un Vidro de relógio 180 mm de diâmetro 
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304 2 un Vitamina E oleosa frasco c/ 100ml 

305 60 un 
Xilol (Xileno, dimethyl benzene, xylol, methyltoluene) PA – frasco 
1000ml 

 

05. DA ESTIMATIVA:  

 
5.1 – O Valor total estimado previsto para aquisição dos materiais é de R$ 184.284,27 (cento e 
oitenta e quatro mil duzentos e oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos). 

 

06. PRAZO DE ENTREGA 
 
6.1 – O prazo de entrega dos materiais deverá ser de até 15 (quinze) dias corridos, contados a 
partir do recebimento do Pedido de Compras enviado pelo Departamento de Compras e 
Suprimentos da Fundação UNIRG. 
 

07. LOCAL DE ENTREGA 
 
7.1- Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado Central da Fundação UNIRG, 
localizado no Centro Administrativo, na Avenida Pará, quadra 20, lote 01, nº 2.432, Setor 
Engenheiro Waldir Lins II, CEP: 77.423-250, Gurupi/TO. 
 

08. CONDIÇÕES GERAIS 

 
8.1 As quantidades dos itens apresentados no Anexo I deste Edital servem apenas de 
estimativa para composição dos preços, podendo sofrer alterações para mais ou para menos, 
conforme necessidade da Fundação UNIRG; desta forma, não constitui, sob nenhuma hipótese, 
garantia de faturamento. No caso de haver acréscimo ou supressão nas quantidades dos 
materiais, o preço dos mesmos permanecerá inalterado. 
 
8.2- Os materiais deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas 
baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial -ANVISA, etc, 
atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do artigo 39, inciso VIII da Lei 
nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 
 
8.3- O objeto da presente licitação, em cada uma de suas parcelas, será recebido 
provisoriamente em até 02 (dois) dias úteis, contados da data da entrega dos bens, no local e 
endereço indicados, acompanhado de Termo de Recebimento dos materiais, que deverá ser 
conferido e assinado pelo fiscal e/ou responsável designado pela Fundação UNIRG. 
 
8.4 -Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá: 
 
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
 
b) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação 
da Administração, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, 
mantido o preço inicialmente contratado;  
 
c) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação 
ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
 
d) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 
indicação do Contratante, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por 
escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 

 
8.5 -  O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o 
recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das 
especificações contratadas. 
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8.6- Todo material entregue deverá conter indicação de data de fabricação, validade e numero 
do lote. 
 

8.7 - Os produtos deverão apresentar, na data da entrega, no mínimo 80% (oitenta por 

cento) do período total de validade. 
 

8.8- No caso de produtos com garantia prevalecerá a garantia do fabricante, independente das 
informações da proposta comercial. 
 
8.9 - Observar as normas legais de segurança que está sujeita a atividade de distribuição dos 
produtos contratados. 

 
 

Gurupi - TO, 09 de junho de 2014. 
 
 
 
 

 
(original assinado por) 

GESTOR IMEDIATO: 

Alexandre Ribeiro Dias 
Reitor do Centro Universitário UnirG 

 

(original assinado por) 

ORDENADOR DE DESPESAS: 

Antônio Sávio Barbalho do Nascimento 
Presidente da Fundação UnirG 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2014 
 

ANEXO II- MINUTA DO CONTRATO 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ______/______ 

 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA 
CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO UNIRG 

E A EMPRESA __________________. 
 
 
 

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO UNIRG, fundação pública com personalidade jurídica de 
direito público, entidade da administração descentralizada do município 
de Gurupi, inscrita no CNPJ sob nº 01.210.830/0001-06, com sede na 
Avenida Pará, nº 2.432, quadra 20, lote 01, Setor Waldir Lins II, CEP: 
77.423-250, Gurupi/TO, neste ato representado pelo Presidente 
ANTÔNIO SÁVIO BARBALHO DO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, 
advogado, portador de RG 616.172 SSP/DF e inscrito no CPF sob nº 
244.010.481-72 e, residente e domiciliado nesta Cidade. 

 
 
CONTRATADA: _______________________________________ pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob o nº ___________________, e Inscrição 
Estadual nº ____________________ com sede na 
________________________________________, na cidade de 
__________________- _____, neste ato representada pelo Sr. 
_______________________________, nacionalidade, estado civil, profissão, 
portador de RG nº __________ e inscrito no CPF sob o nº ________________, 
residente e domiciliado no endereço _________________________, resolvem 
celebrar o presente Contrato, que se regerá pelas cláusulas e condições 
que seguem: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL 

  

1.1 O presente Contrato decorre de homologação do Pregão Eletrônico nº 006/2014, na 
forma da Lei nº 10.520/02, subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, Lei 
Complementar nº 123/2006 e ato de ratificação do Senhor Presidente da Fundação UNIRG, 

conforme Termo de Homologação data de _____/_____/_____, tudo constante no Processo 

Administrativo nº 2014.02.002358, do qual passa a fazer parte integrante este Instrumento. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

2.1- O objeto do presente Contrato é aquisição material de consumo e equipamentos para 

uso Laboratorial, Hospitalar e demais áreas da Saúde, conforme quantidades e 
especificações técnicas constantes no Termo de Referência, documento que constitui o Anexo I 
do respectivo edital. 

 
2.1.1 A Contratada é vencedora do Pregão Eletrônico nº 006/2014, quanto aos itens: 
(relacionar os itens) 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO, DO LOCAL DE ENTREGA E DA GARANTIA  
 

3.1- Os Materiais e equipamentos oriundos da licitação serão entregues à Fundação Unirg em 
observância a quantia constante no Anexo I, em atendimento às requisições escritas e 
expedidas pelo Departamento de Compras, e ser entregues no Almoxarifado Central da 
Fundação UNIRG no Centro Administrativo da Fundação UNIRG, localizado na Avenida Pará, 
quadra 20, lote 01, nº 2.432, térreo, Setor Engenheiro Waldir Lins II, CEP: 77.423-250, 
Gurupi/TO, de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 14h às 18h. 
 



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Centro Administrativo da Fundação UNIRG 

Avenida Pará, quadra 20, lote 01, nº 2.432, Setor Engenheiro Waldir Lins II, 
CEP: 77.423-250, Gurupi/TO      Fone/Fax: (063) 3612-7505/7693 

cpl@unirg.edu.br 

 

 
 

27 

3.2- Os produtos deverão ser entregues dentro do prazo máximo de até 15 (quinze) dias 
corridos, contados a partir da requisição expedida pelo Departamento de Compras. As 
requisições serão expedidas por quaisquer meios de comunicação que possibilitem a 
comprovação do respectivo recebimento por parte da Contratada, inclusive fax-símile e correio 
eletrônico. 

 

3.3 Todo material entregue deverá conter indicação de data de fabricação, validade e numero 
do lote. 
 

3.4 Os produtos deverão apresentar, na data da entrega, no mínimo 80% (oitenta por 

cento) do período total de validade. 
 

3.5 No caso de produtos com garantia prevalecerá à garantia do fabricante, independente das 
informações da proposta comercial. 
 
3.6 Observar as normas legais de segurança que está sujeita a atividade de distribuição dos 
produtos contratados. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  
 

4.1 Os materiais deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas 
baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial - ANVISA, etc, 
atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do artigo 39, inciso VIII da Lei 
nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 
 
4.7 Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá: 
  
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
  
a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação 
da Administração, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, 
mantido o preço inicialmente contratado;  
 
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação 
ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
  
b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 
indicação do Contratante, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por 
escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 
  
4.8- O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o 
recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das 
especificações contratadas. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE PAGAMENTO 
 

5.1- Pelos produtos adquiridos e efetivamente entregues, a CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA os preços constantes de sua proposta ou negociado, em conformidade com as 
condições fixadas previamente no respectivo Edital. 
 

5.2- Fica expressamente estabelecido que os preços contratados incluem os custos diretos e 
indiretos para a completa entrega dos produtos adquiridos. 
 

5.3- O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a confirmação de entrega dos 
respectivos materiais no Almoxarifado Central da Fundação UNIRG acompanhado da Nota 
Fiscal que será conferida e atestada por responsável da Fundação UNIRG, depois de verificada 
a regularidade fiscal da empresa contratada. 
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5.4- Nenhum pagamento será efetuado a licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, 
que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s)  pendente(s), sem que isso gere direito a 
acréscimos de qualquer natureza 
 

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR DO CONTRATO 
 

6.1- O valor total para o presente Contrato é de R$_____ (________). O preço é referente ao 
Pregão Eletrônico nº 006/2014. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO E RECURSOS 
 

7.1- A despesa decorrente da aquisição do objeto desta licitação correrá à conta dos recursos 

específicos consignados no Orçamento da Fundação UNIRG – Dotações Orçamentárias nº 
0004.0401.12.364.1241.2106 (Manutenção das atividades – da reitoria), 

0004.0401.12.364.1241.2102 (Manutenção do Curso de Medicina), 

0004.0401.12.364.1241.2104 (Manutenção do Curso de Odontologia), 
0004.0401.12.364.1241.2087 (Manutenção do Curso de Enfermagem), 

0004.0401.12.364.1241.2088 (Manutenção do Curso de Fisioterapia), 

0004.0401.12.364.1241.2090(Manutenção do Curso de Educação 
Física),0004.0401.12.364.1241.2085 (Manutenção do Curso de Farmácia), 

0004.0401.12.364.1241.2086 (Manutenção do Curso de Psicologia) e Elemento de Despesa 

nº 3.3.9.0.30-0500.00.0000 (Material de Consumo) e 4.4.9.0.52-0500.00.000 
(Equipamentos e Material Permanente). 
 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
 

8.1- Efetuar o pagamento ajustado, no prazo e nas condições estipuladas neste Contrato.  
 
8.2- Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos bens objeto do 
contrato, com vistas ao seu perfeito cumprimento, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, 
comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas 
corretivas; 
 
8.3- Atestar a execução do objeto do Contrato por meio do responsável designado; 
 
8.4- Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as 
obrigações contratuais. 
 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 
9.1 – Cumprir fielmente o presente Contrato, de forma que os materiais e equipamentos 
contratados sejam entregue em perfeito estado e condições de uso, executando-os sob sua 
inteira e exclusiva responsabilidade, OBSERVANDO as normas adotadas pela Contratante, em 
especial os termos do Instrumento Convocatório da respectiva Licitação e deste Contrato. 
 

9.2 – Entregar o objeto rigorosamente de acordo com as especificações constantes no Anexo I 
do Edital do Pregão do Eletrônico e na sua proposta, obedecidos aos critérios e padrões de 
qualidade predeterminados; 
 

9.3 – Proceder à entrega dos materiais e equipamentos, de acordo coma a cláusula terceira. 
 
9.4 – Reparar, corrigir, remover ou substituir às suas expensas no todo ou em parte, o 

objeto em que se encontrarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução, 
transporte, instalação ou de materiais empregados, mesmo após ter sido recebido 
definitivamente o objeto do contrato. 
 

9.5 – Permitir que a CONTRATANTE fiscalize o fornecimento dos materiais. 
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9.6 – Emitir Nota Fiscal referente aos materiais, para fins de atestação e liquidação pela 
CONTRATANTE. 
 

9.7 – A CONTRATADA obriga-se a manter as condições iniciais de habilitação durante toda a 
vigência do contrato, sob pena de rescisão. 
 

9.8- É vedada a transferência total ou parcial, para terceiros, o fornecimento dos materiais que 
for adjudicado em conseqüência deste contrato. 
 

9.9- Responsabilizar-se civil e penalmente por todo e quaisquer dano que venha causar a 
CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência do fornecimento, não 
sendo a CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, responsável por danos indiretos ou lucros 
cessantes. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO 
 

10.1- A fiscalização do contrato será exercida por representante da Contratante, ao qual 
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da vigência do contrato e tudo dará 
ciência à Contratada, conforme artigo 67 da Lei 8.666/93. 
 

10.2- A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui nem reduz a responsabilidade do 
licitante vencedor pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros decorrentes 
de sua culpa ou dolo na execução do contrato em conformidade com o artigo 70 da Lei 
8.666/93.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES 
 

11.1- Este contrato somente sofrerá alterações ante circunstâncias de fatos supervenientes, 
consoante disposição do Artigo 65 da Lei 8.666/93, por meio de Termo Aditivo, numerado em 
ordem crescente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES 
 

12.1- Em conformidade com o estabelecido nos Artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a 
Contratada que descumprir as condições deste instrumento, bem como as do Edital, ficará 
sujeita às seguintes penalidades: 
 

III- Pelo atraso injustificado multa de mora de até 10% (dez por cento) sobre o valor da 
obrigação, a juízo da Administração; 

 
IV- Pela inexecução total ou parcial das condições deste CONTRATO, a Administração 

poderá garantida a prévia e ampla defesa, aplicar as seguintes sanções: 
 

a. Advertência; 
b. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação, a juízo da 

Administração; 
c. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com 

a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida sua reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

12.2- A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da 
fatura a que mesma fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso 
a contratada não tenha nenhum valor a receber da Fundação UNIRG, ser-lhe-á concedido o 
prazo de 10 (dez) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. 
Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, poderá a Administração proceder à 
cobrança judicial da multa. 
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12.3- As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais 
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração. 
 

12.4- A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação judicial, sendo exigível 
desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dado causa, após instauração de Processo 
Administrativo com ampla defesa. 
 

12.5- As multas e penalidades serão aplicadas sem prejuízo das sanções cíveis ou penais 
cabíveis, ou processo administrativo. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 

 
13.1- A contratação terá vigência iniciada a partir de 01/01/2015 ou em data posterior 
equivalentena a assinatura do instrumento contratual e término em 31/12/2015. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO DO CONTRATO 

 

14.1- Este Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, ou 
bilateralmente por acordo entre as partes, mas sempre atendida a conveniência Administrativa. 
 

14.2- Caberá a rescisão do Contrato, independentemente de interpelação judicial, mas sempre 
por meio de processo administrativo com ampla defesa, quando ocorrer a inexecução total ou 
parcial do Contrato, com as conseqüências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, 
observados os art. 77 a 80 da Lei 8.666/93.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS TRIBUTOS  
 

15.1- É da inteira responsabilidade da CONTRATADA os ônus tributários, comerciais, encargos 
sociais e trabalhistas decorrentes deste Contrato. 
 

15.2- A CONTRATANTE, enquanto fonte retentora, descontará dos pagamentos a efetuar, os 
tributos a que esteja obrigada pela Legislação vigente, fazendo o recolhimento das parcelas 
retidas, nos prazos legais. 

 

15.3- Caberá à CONTRATADA toda responsabilidade pelos demais ônus e obrigações 
decorrentes da Legislação Trabalhista, Previdenciária e Tributária. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
16.1- A Contratada deverá ainda aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários à realização do objeto contratual, até o limite de 25% do 
valor inicial deste Contrato, sempre precedido de justificativa e formalizado através de termo de 
aditamento contratual. 
 

16.2- Todo o pessoal que for utilizado na execução deste contrato será diretamente vinculado e 
subordinado à CONTRATADA, não tendo com o CONTRATANTE nenhuma relação jurídica 
sobre qualquer título ou fundamento. 
 

16.3- A Contratada não terá direito a qualquer indenização, se ocorrer, provisória ou 
definitivamente, a suspensão da execução deste Contrato, por culpa sua, assegurando-lhe, 
porém, no caso da rescisão por motivos alheios a sua vontade e sem infração de quaisquer 
cláusulas e condições contratuais, o pagamento de forma proporcional ao fornecimento 
efetivamente realizado.  
 
16.4 - As partes contratantes obrigam-se a cumprir e fazer cumprir o presente Contrato em 
todos os seus termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores. 
  
16.5- Reger-se-á o presente Contrato, e ainda os casos omissos, as disposições constantes nas 

Leis nº 10.520/02 Lei Complementar nº 123/2006, nº 8.666/1993, Edital do Pregão 

Eletrônico nº 006/2014 e Processo Administrativo nº 2014.02.002358. 
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16.6 – Fazem parte integrante deste Contrato as condições estabelecidas no Edital de Licitação 
juntamente com o disposto na Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei 10.520/02 e na Proposta do 
Contratado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DO FORO 
 

17.1- Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, elegem as partes como 
foro, a Comarca de Gurupi/TO, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado 
que seja. 
 
17.2- E, por estarem de acordo, assinam este Contrato os representantes das partes, em 04 
(quatro) vias de igual teor e forma. 

 
 

Gurupi/TO, aos ___dias do mês de __________ de 2014. 

 

 
 

 

FUNDAÇÃO UNIRG 
Antônio Sávio Barbalho do Nascimento 

CONTRATANTE 

 

EMPRESA  
Representante 

CONTRATADA 

 

 

Testemunhas: 
 

1_____________________________________________________CPF__________________________ 

 
2______________________________________________________CPF_________________________ 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2014 
 

 ANEXO III 

 
(MODELO DE DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELOS LICITANTES). 

 

 
  

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CF 

 
 

_________________________________________ (razão social da Empresa), inscrita no CNPJ sob nº. 
____________, com sede no endereço ________________________________ declara que cumpre o 
disposto no inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal que trata da proibição de 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a 
menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 
 
Assim sendo, para os fins que se fizer de direito, e por possuir poderes legais para tanto, firmo 
a presente. 
 
 

(nome do Município e Estado), ____ de ____________ de 2014. 
 
 
 
 

__________________________________________________________________ 
(Nome da empresa e assinatura do representante legal) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obs.: A não apresentação da Declaração do Menor é caso de inabilitação sendo que a 
mesma deverá ser apresentada no papel timbrado ou carimbo padronizado da empresa, 

não sendo necessária a transcrição do cabeçalho da Fundação UNIRG. 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2014 
 

ANEXO IV 

 
MODELO - PROPOSTA DE PREÇOS 

 
À Fundação UNIRG  

 
Proposta que faz a empresa _______________________________, inscrita no CNPJ/CGC (MF) nº 
_________________________ e inscrição estadual nº__________________, estabelecida no(a) 

____________________________________, em conformidade com o Edital do PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 006/2014. 
 

Portanto, oferecemos a esse Órgão o preço a seguir indicado, para a venda do produto 

descrito no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA: 
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 

UNITÁRIO POR 
EXTENSO 

VALOR 
TOTAL 

VALOR 
TOTAL POR 
EXTENSO 

1. ** deve o proponente 
especificar o objeto de 
forma clara, 
descrevendo 
detalhadamente as 
características do 
produto e outros 
elementos que de forma 
inequívoca identifiquem 
e constatem as 
configurações cotadas. 

(...) UN 
R$ ... 

(valor em 
algarismo) 

 
 
 
 
 
 

(...) 

R$ ... 
(valor em 
algarism
o e por 

extenso) 

 
 
 
 
 
 

(...) 

2. (...) (...) (...) (...) 
 

(...) 
 

 TOTAL GERAL: R$ ... (valor em algarismo e por extenso)  

 

Dados da empresa: 
Razão Social: _______________________________________________________________________; 
CGC (MF) nº: __________________________________________________________________________; 
Inscrição Estadual nº: __________________________________________________________________; 
Endereço: _____________________________________________________________________________; 
Fone: ___________________________________________ Fax (se houver): ______________________; 
f) CEP: _________________________ Cidade: ________________________ Estado:_______________; 
h) Banco _______________________________ Agência nº:_________Conta nº:___________________. 
 
 
Dados do responsável para assinatura do contrato: 
Nome: ________________________________________________________________________________; 
RG nº: ________________________________________CPF nº: _________________________________ 
Cargo/Função ocupada: ________________________________________________________________; 
Fone: _________________________________________________________________________________ 

 

Prazo de validade da proposta: ___________________ (não inferior a 60 dias), contado da data 
da entrega de seu respectivo envelope. 

 

Local de entrega dos produtos: Almoxarifado Central, localizado no Centro Administrativo da 
Fundação UnirG. 
 

Prazo para entrega: até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do recebimento do pedido 
de compras. 
 

 
Cidade/UF, ____ de ______________ de _______. 
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_________________________________________ 

(Assinatura, nome, cargo, RG do representante legal e carimbo da empresa) 
 
 
 
 
 
 
 

OBS.: O Modelo de Proposta de Preços é meramente exemplificativo e deverá ser 

apresentado no papel timbrado ou carimbo padronizado da empresa, não sendo 

necessária a transcrição do cabeçalho da Fundação UNIRG. 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2014 
 

 ANEXO V 

 
 

Modelo de Atestado de Capacidade Técnica 

 
 

À Fundação UNIRG. 
Comissão Permanente de Licitação. 
Gurupi-TO. 

 

 
 

 

 
 

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa 
.........................................................................................., estabelecida 
............................................................................, n.º ...................., bairro 
............................................, cidade....................................................................., 
estado............................................, CNPJ n.º ............................................................., é/foi 
nosso fornecedor de (descrever os produtos), cumprindo sempre e pontualmente com as 
obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados ou produtos entregues, pelo que 
declaramos estar apta a cumprir com o objeto licitado, nada tendo que a desabone. 
 

Por ser verdade, firmamos a presente. 
 

 
 
 

(nome do Município e Estado), ____ de ____________ de 2014. 
 
 
 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
Nome legível 

Cargo/CPF/Telefone 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBS.: Este modelo serve apenas como referência, não sendo obrigatória a apresentação 

de atestado de capacidade técnica idêntico, desde que o mesmo possua todas as 
informações constantes deste modelo, devendo ser apresentada em papel timbrado da 

Empresa que atesta, não sendo necessária a transcrição do cabeçalho da Fundação 

UNIRG 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2014 
 

ANEXO VI 
 

 (MODELO DE DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELOS LICITANTES). 

 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA LICITAR 

 

 
Declaro, sob as penas da lei e para o específico fim de participar do Pregão Eletrônico nº. 
006/2014 da Fundação UNIRG, que a Empresa _____________ (razão social da licitante): 
 

a) não se encontra suspensa temporariamente de participar de licitações ou de contratar 
com o Poder Público; 

b) não está impedida de transacionar com a administração pública municipal ou qualquer 
das entidades da administração pública; 

c) não se encontra, a qualquer título, sujeita a declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com o Poder Público; 

d) não se encontra, nos termos da legislação em vigor e/ou do Pregão Eletrônico nº 
06/2014, sujeita a qualquer fato ou circunstância que possa impedir a sua regular 
habilitação na presente licitação, ou a eventual contratação que deste procedimento 
possa decorrer. 

 
Assim sendo, para os fins que se fizer de direito, e por possuir poderes legais para tanto, firmo 
a presente. 
 
 

(nome do Município e Estado), ____ de ____________ de 2014. 
 
 
 
 

__________________________________________________________________ 
(Nome da empresa e assinatura do representante legal) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obs.: A não apresentação da Declaração de Inexistência de Impedimento Legal para 

Licitar é meramente exemplificativa é caso de inabilitação sendo que a mesma deverá 

ser apresentada no papel timbrado ou carimbo padronizado da empresa, não sendo 
necessária a transcrição do cabeçalho da Fundação UNIRG. 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 


